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INLEIDING 1

Deze onderhoudsbrochure is het
tweede deel in de reeks 'Dieren in en
op gebouwen'. Het eerste deel handelt
over vogels. Dit deel gaat dieper in op
insecten en de schade die ze kunnen
aanrichten aan materialen zoals hout,
textiel en papier. Zo vormt het een
aanvulling op de brochure 'Biologische
aantastingen in hout', waarin ook
schimmels aan bod komen. In een
derde deel analyseren we de impact
van zoogdieren en knaagdieren in en
op gebouwen.
Deze brochure behandelt de meest
voorkomende insecten in en op gebouwen, schadelijke en niet-schadelijke. Ze
geeft aan wat beheerders en eigenaars zelf kunnen doen om een aantasting te voorkomen. Is er toch overlast of schade, dan mag bestrijding
geen automatische reflex of het enige
antwoord zijn. Bestrijden is immers
alleen nodig als vaststaat dat er insecten aanwezig zijn en dat er nieuwe
schade optreedt.

Van de beschikbare bestrijdingsmethoden gaat onze voorkeur uit naar de
niet-toxische en de fysische.
Giftige insecticiden en fumigatiegassen worden nog altijd gebruikt, ook al
beschadigen ze materialen zoals
pigmenten en metalen. Niet-giftige
of ecologische methoden zijn voor
bepaalde insectensoorten een volwaardig en zelfs beter alternatief.
Bestrijden mag geen doel op zich zijn,
maar veeleer een middel om insecten
te beheersen. Dat heet geïntegreerde
insectenbeheersing of Integrated Pest
Management. Sommige insecten hebben hun levenswijze immers in die
mate aangepast dat ze moeilijk volledig uit te roeien zijn. Een goede en
regelmatige controle of opsporing is
uiterst cruciaal om hun populatie binnen de perken te houden.
Voor historische bouwmaterialen zijn
preventief en curatief bestrijden overigens niet altijd de beste oplossingen.
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2 SOORTEN INSECTEN EN HUN
SCHADE
Ondanks de enorme diversiteit van
insecten treffen monumentenwachters tijdens inspecties meestal maar
een beperkt aantal soorten aan. Ook
in archieven, musea en depots komen
steeds dezelfde insectensoorten
terug.
Insecten kunnen ingedeeld worden op
basis van de schade die ze aanrichten:
sommige zijn erg schadelijk, andere
zijn dat helemaal niet en zijn zelfs nuttig. Ze kunnen ook ingedeeld worden
volgens het materiaal dat ze aantasten: hout of textiel. Nog een andere
basis om insecten in te delen is hun
levenscyclus.
De levenscyclus
Insecten met een volledige metamorfose of gedaanteverwisseling doorlopen een cyclus van ei > larve > pop >
volwassen insect. De fase als larve
duurt het langst, en precies de larve
veroorzaakt de meeste schade. De larven van houtetende insecten zijn zelden te zien omdat ze in het hout zitten. Bij textieletende insecten – kevers,
motten, vlinders en vliegen – zijn ze
gemakkelijker te vinden. Als volwassen
insect leven ze doorgaans maar enkele
weken en richten ze nauwelijks schade
aan.
Insecten met een onvolledige metamorfose doorlopen een enigszins
andere cyclus: ei > nimf > volwassen
insect. Een nimf kan verschillende
keren groter worden, waarbij ze telkens een oude huid afwerpt.
Zilvervisjes, stofluizen en kakkerlakken
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behoren tot deze groep en veroorzaken schade als nimf én als volwassen
insect.

Larve van een huisboktor

Pop van een huisboktor

Opsporen en determineren om te
remediëren
Insecten opsporen en identificeren is
niet altijd eenvoudig. Soms wordt hun
aanwezigheid pas opgemerkt als het

te laat is. Bij volwassen insecten kan
een loep of een microscoop helpen om
ze te determineren.
Schadelijke insecten hebben favoriete
materialen: voorwerpen uit hout en
dierlijke vezels. Ze hebben ook favoriete locaties. Meestal wordt schade
vastgesteld zonder dat er insecten
gevonden worden. De larven zijn
immers de grote boosdoeners. Kennis
over de verdere levenscyclus is vaak
noodzakelijk om nieuwe aantastingen
te voorkomen, om ze gemakkelijker op
te sporen en om een gepaste bestrijdingsmethode te kiezen. In het beste
geval wordt een aantasting vroeg
vastgesteld aan de hand van sporen.
In het slechtste geval is er al schade
opgetreden.
Heel vaak worden afgestorven volwassen insecten aangetroffen, af en
toe ook eens een levende. Soms worden levende larven gevonden, die
moeilijker te identificeren zijn. Larven
met een korte levenscyclus, zoals textielaantasters, kunnen in een potje
met wat voeding bewaard worden tot
ze uitgroeien tot een volwassen insect.
Larven met een lange levenscyclus,
zoals houtaantasters, kunnen voor
identificatie best in een luchtdicht
flesje met 70 % ethanol bewaard worden. Op die manier sterven ze uiteraard, maar zullen ze niet uitdrogen of
verschrompelen.
Wat volgt is een overzicht van de
meest voorkomende insecten in en op
gebouwen. In een tabel worden de
schadelijke hout- en textielaantasters
apart toegelicht volgens eenzelfde
indeling: volwassen insect, larve, favoriete materialen en locatie, sporen en
schade.

1. Schadelijke insecten: houtaantasters
De voornaamste houtaantasters
komen uit de orde van de kevers
(Coleoptera) en de familie van de boktorren (Cerambycidae). Ze richten vooral schade aan als larve. Een volwassen
kever eet alleen maar een kleine hoeveelheid hout aan het einde van de
levenscyclus, als hij uitvliegt. In veel –
vooral oudere – publicaties worden
memel, houtworm of boekenworm
geïdentificeerd
met
klopkevers
(Anobiidae). Ze bestaan in twee soorten: de kleine en de grote klopkever.
Hun bruine kleur maakt ze minder goed
zichtbaar voor natuurlijke vijanden zoals
spinnen. Bovendien zijn ze zeer klein,
zodat ze zelden opgemerkt worden.
In onze streken is de kleine klopkever
(Anobium punctatum) het meest voorkomende houtetende insect. Hij vliegt
meestal uit tijdens de lente- en zomermaanden. De vrouwtjes leggen 20 tot
40 eitjes in barstjes van het hout of in
oude uitvliegopeningen of boorgangen. De naam is verwarrend, omdat
deze kever een lokstof (stegobinone)
gebruikt om een partner te zoeken en
niet klopt op het hout. De grote klopkever (Xestobium rufovillosum) klopt in
de paarperiode wel met de rand van
het harde borststuk op het houtoppervlak.
De huisboktor (Hylotrupes bajulus) is
goed te onderscheiden door zijn grootte, zowel van het volwassen insect als
van de larve. De kleine snuitkever (o.a.
Euophryum confine – Pentarthrum
huttoni) heeft een opvallende snuit. De
zeldzame spinthoutkever (Lyctus brunneus) wordt ook parketkever genoemd,
naar een van zijn geliefkoosde plaatsen.
7
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Houtaantasters – Schadelijke houtaantasters
volwassen insect

Kleine klopkever
(Anobium punctatum)

Grote klopkever
(Xestobium
rufovillosum)

Huisboktor
(Hylotrupes bajulus)

Snuitkevers
(Euophryum confine –
Pentarthrum huttoni)

2,5 tot 5 mm
 donkerbruin
 dekschilden met
kleine putjes in
evenwijdige rijen
 knobbeltje op
nekschild


4 tot 8 mm
donkerbruin en
gevlekt met gelige
tot grijze haartjes
 kop verscholen
onder borststuk



12 tot 20 mm
overwegend
zwart met twee
witte vlekjes op
de dekschilden
 lange voelsprieten
 witte haartjes op
borststuk
 dikke dijen
 vrouwtjes met
lange legboor tot
25 mm

larve



erg diep in het
hout
 levenscyclus van
1 tot 12 jaar
 beste ontwikkeling
bij 22-25°C, RV van
80 % en houtvochtgehalte vanaf 22 %



15 tot 30 mm
levenscyclus van
3 tot 10 jaar
 knagen hoorbaar
op warme dagen









2 tot 3 mm
donkerbruin met
opvallende snuit
 schilden en borststuk vol putjes
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levenscyclus van
2 tot 8 jaar

sporen
vermolming
(memel of ‘milver’)
ronde uitvliegopeningen, diameter
1 tot 2 mm  
 boormeel als fijn,
lichtgeel zand,
sigaarachtige
staafjes die wat op
op rijstkorrels lijken
(onder loep)


ronde uitvliegopeningen, diameter 2 tot 4 mm
 boormeel oranjeachtig tot licht
bruin
 kleine lensvormige
bolletjes
(+/- 0,5 mm)


ovaalvormige uitvliegopeningen
(5-10 x 3-5 mm)
met ruwe randjes
 boorgangen met
gekartelde vraatsporen
 recent boormeel
zeer lichtgekleurd,
cilindervormig
(onder loep)
 gebouwen uit
1850-1930 vertonen
vaak sporen van
oude aantastingen


boormeel als
fijne hagelslag
 kleine uitvliegopeningen (1 mm)


favoriete materialen en locaties
zacht loofhout (beuk en hout van
fruitbomen)
 het spinthout van eik en van naaldhout met donkere kern
 hout met hoog vochtgehalte of
met schimmels
 textiel en papier
 ornamenten en beelden van lindehout
 trappen en meubels van beukenhout en plaatmateriaal met dierlijke
lijm


voorkeur voor eikenhout
zelden loofhout en naaldhout
 vooral zachter voorjaarshout,
te merken bij kops gezaagd hout
 vochtige plekken



bijna uitsluitend spinthout van
jong, droog naaldhout
 warmere plekken


vochtige kelders in combinatie met
kelderzwam
 plinten of kasten tegen
vochtige muur
 larven in zacht voorjaarshout


schade
eitjes worden gelegd in
barstjes of reeds aangetast
hout, soms volledige
verpulvering binnenin
 soms lang onzichtbaar,
tot er stukken afbreken


niet te verwarren met


broodkever

aantasting vaak gepaard
met schimmelinfectie
 hout doorzeefd met
boorgangen
 meeste schade in de kern
van het hout


vooral spinthout van
naaldhout
 golvingen en scheuren in
lengterichting van hout
 graaftunnels en popkamer
dicht tegen houtoppervlak


onregelmatig geërodeerd
hout
 gelaagdheid in hout,
waarbij hardere deel van
jaarringen minder aangetast wordt


uitvliegopeningen van houtwespen
(Siricidae), meestal alleen in levend,
pas gekapt hout. Cilindervormige
larven en boorgangen 6 tot 9 mm
breed en ca. 20 cm lang
 reuzenhoutwesp (Urocerus gigas),
met ronde uitvliegopeningen van
4 tot 10 mm
 volwassen meeltor (Tenebrio
molitor), ook lang (+/- 15 mm) maar
larve vooral in bloemvoorraden.
Soms ook in sterk rottend tuinhof  
maar zelden in gebouwen




spinthoutkever
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Houtaantasters – Schadelijke houtaantasters
volwassen insect

Spinthoutkever
(Lyctus brunneus)

5 tot 7 mm
 roodbruin en
langgerekt
 3 goed te onderscheiden delen


larve



Termieten veroorzaken wereldwijd de
meeste schade aan houten structuren.
Ze komen vooral in tropische en subtropische gebieden voor omdat ze een
temperatuur van 26 tot 32°C en een
relatieve vochtigheid van 70 tot 90 %
verkiezen. Door de klimaatsverandering, de globalisering en het toenemende transport is het niet uitgesloten dat we vaker met deze insecten
geconfronteerd zullen worden, maar
voorlopig is er nog geen reden tot
paniek. De commerciële sector speelt
hier wel gretig op in: een bestrijdingsfirma in Frankrijk biedt al een gratis
diagnose aan en enkele Europese laboratoria gebruiken termieten om de
efficiëntie van hun insecticiden te testen.
2. Nuttige insecten: vijanden van
houtaantasters
Sommige insecten tasten zelf geen
hout aan, maar jagen op houtetende
insecten. Deze ‘roofdieren’ kunnen de
voortplanting en verspreiding van de
houtetende insecten beperken, waardoor er een biologisch of natuurlijk
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korte levenscyclus
van 4 tot 18
maanden

sporen
ronde uitvliegopeningen van
1-1,5 mm
 nauwelijks boormeel


evenwicht kan ontstaan. Zo doen ze
aan biologische controle, want een
aantasting volledig stoppen kunnen ze
niet. Ook zijn ze een goede indicator
voor een actieve aantasting. Helaas
worden deze nuttige dieren niet
gespaard bij preventieve oppervlaktebestrijdingen – waarbij er insecticide
op het hout gespoten wordt – en bij
vergassingen.
Trilspinnen (Pholcidae)
Spinnen zijn zelf geen insecten, maar
wel belangrijke jagers op insecten. Een
veel voorkomende soort is de Pholcus
phalangioides, trilspinnen met een
klein lichaam die vaak verward worden
met hooiwagens. Ze worden ook hooiwagenspinnen genoemd. Ze hangen
dikwijls ondersteboven en maken vrij
slordige webben waarin vaak lege
huidjes te vinden zijn omdat ze – zoals
alle spinnen – enkele keren vervellen.
Wanneer hun web verstoord wordt,
gaat het trillen. Ze wikkelen hun prooi
vast met extra draden.
Regelmatig vinden monumentenwachters klopkevers en andere insec-

favoriete materialen en locaties
jong, zetmeelrijk hout
(zelden in historische gebouwen)
 parketvloeren, fineer, meubels,
wandpanelen, kisten en transportpaletten


schade

niet te verwarren met

zachte delen van hout
totaal verpulverd door larve
 boormeel in de vorm van fijn,
licht gekleurd talkachtig
poeder als enig overblijfsel


ten in spinrag. Studies tonen aan dat
er bij aantastingen een duidelijk verband is tussen de hoeveelheid klopkevers en het aantal in spinrag gewikkelde klopkevers. Trilspinnen zijn bijzonder efficiënt om een aantasting te
beheersen en daarom worden ze op
zolders beter niet bestreden of verwijderd, ook al kan hun populatie hoog
oplopen en kunnen hun webben
muur- of plafondschilderingen sterk
ontsieren.

Een trilspin op zoek naar een prooi. Merk de typische
uitvliegopeningen in het eikenhout, gemaakt door
de grote klopkever.



kleine klopkever, in spinthoutstroken
van kapconstructies en meubelen

Staalblauwe kever (Korynetes caeruleus)
Deze kever (3-6 mm) is zeer regelmatig
te vinden in de buurt van aantastingen door de grote klopkever. Hij heeft
een donkerblauwe, metaalachtige
glans en valt goed op in het schijnsel
van een zaklamp op een donkere zolder, tenzij er te veel boormeel en stof
aan de stugge haartjes op zijn dekschilden kleven. De volwassen kevers
eten de eitjes van andere insecten op
en hun larven eten diep in het hout
andere larven op, vooral die van klopkevers. Ze kunnen heel veel boormeel
naar buiten werpen.

De natuurlijke vijand nr.1 van de grote klopkever.
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Bleekgele mierkever (Opilo domesticus)
Deze grote kever (7-12 mm) is bruin
met gele vlekjes op de dekschilden. De
larven jagen op de larven van klopkevers en boktorren, terwijl de volwassenen op klopkevers jagen. Ze gaan
ook op zoek in de hoopjes boormeel,
die daardoor loopgangetjes vertonen
of verstoord zijn.

'Eten en gegeten worden'. Een mierkever peuzelt een
grote klopkever op.

Wespen – Sluipwespen (Ichneumonidae) – Schildwespen
Gewone wespen vangen andere insecten en zelfs spinnen om hun larven te
voeden. Er zijn ook sluipwespen zoals

de Rhyssa persuasoria waarvan de
vrouwtjes hun lange legboor (ovipositor) gebruiken om diep in het hout
eitjes te leggen op of in boktor- en
reuzenhoutwesplarven. Bij de schildwespen legt de Spathius exarator haar
eitjes in larven van klopkevers. In
gebouwen met een ernstige klopkeveraantasting kunnen deze wespen in
grote aantallen voorkomen. De parasitaire larven kunnen tot 95% van de
houtlarven vernietigen.
Roofwantsen
Meestal treffen we schildwantsen
aan, maar soms ook roofwantsen.
Schildwantsen hebben vaak een opvallend borststuk met puntjes op de flanken. Hun eerste paar vleugels is
meestal verhard, en de vliezige vleugels zijn doorgaans alleen achteraan
zichtbaar. Ze hebben een rostrum dat
ze als injectienaald gebruiken om
plantensappen op te zuigen. Roofwantsen, zoals de Reduvius personatus, gebruiken het rostrum om op
andere insecten te jagen.

Textielaantasters – Schadelijke textielaantasters
Tapijtkever
(Anthrenus verbasci) en
museumkever
(Anthrenus museorum)

volwassen insect

larve

ca. 2 mm
 bijna rond
 witte en oranje
schubjes op
donkere dekschilden

> 1mm als ze uit
eitjes komen, tot
5 mm
 kort en ovaal
 borstelig uiterlijk
met ruige haartjes
(‘wolbeertjes’)
 vervellen enkele
keren, waarbij behaarde, doorzichtige
huidjes achterblijven
op textiel, opengebarsten in het midden.
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sporen


uitwerpselen lijken
op erg fijn zand dat
de kleur heeft van
het textiel of het
aangetaste
materiaal

niet zo diep kunnen verstoppen. Ook
hier berokkenen de larven de meeste
schade, maar bij regelmatige controle
zijn ze snel te herkennen en te verwijderen, zodat een bestrijding zelfs voorkomen kan worden.

Roofwants.

3. Schadelijke insecten: textielaantasters
Veel liturgische gewaden zijn in
onbruik geraakt en worden bewaard in
onaangepaste omstandigheden, waar
ze vatbaar zijn voor allerlei textielaantasters. Dierlijke materialen zoals wol,
zijde, pels en veren, hebben keratine
als belangrijk eiwit. Enkele kevers en
motten kunnen enzymen aanmaken
die dat materiaal afbreken en zo textielcollecties beschadigen.
Textielaantasters zijn gemakkelijker op
te sporen dan houtaantasters, alleen
al omdat textielvoorwerpen doorgaans minder dik zijn en de larven zich

favoriete materialen en locaties
eitjes in vogelnestjes en op kadavers
van duiven
 larven in dode insecten en opgezette
dieren; vandaar veel in musea
 bloemen voor het stuifmeel en de
nectar


Spekkevers (Dermestidae) zijn kleine,
ovale kevers die zich soms moeilijk
laten onderscheiden. Volwassen
kevers zijn herkenbaar aan hun schubjes of haartjes, de larven aan hun vorm
en de lengte van hun haartjes en
staartharen. We onderscheiden de
tapijt- en museumkever, de pelskever
en de spekkever.
Echte motten (Tineidae) behoren tot
de orde van de vlinders (Lepidoptera).
De schadelijke motten voor textiel
mogen niet verward worden met de
grote nachtvlinders die ‘s zomers rond
de
tuinverlichting
fladderen.
Textieletende motten zijn vrij klein
(5-7 mm) – vandaar de naam Microlepidoptera – en schuwen het licht.
Twee soorten komen vaak voor: de
kleermot en de pelsmot.

schade

verwant met

kleine gaatjes in textiel
 kale plekken in pels en bont
 opgezette insecten
geperforeerd of
weggevreten
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Textielaantasters – Schadelijke textielaantasters
Pelskever
(Attagenus pellio)

Spekkever
(Dermestes lardarius)

Kleermot
(Tineola bisselliella)

Pelsmot
(Tinea pellionella)

volwassen insect
4 tot 6 mm
 zwart met één
opvallend wit
vlekje op dekschild


6 tot 10 mm
bruin tot zwart
 bovenste helft van
dekschilden donkergeel behaard
met zes zwarte
stipjes


larve
sporen
8 tot 11 mm
 bruingeel, borstelig,
langwerpig
 staartharen en
korte haren op
lichaam
 vervellen enkele
keren


10 tot 13 mm
lang en smal
 bruinachtige rug
en dunne lange
haartjes
 geen staartharen,
maar twee haakjes
aan uiteinde
 werpen tot 6 keer
huidjes af






5 tot 7 mm
effen, licht glanzende, goudkleurige vleugels,
die in rust het
achterlijf bedekken
 levenscyclus van
amper een paar
weken
 meestal binnengebracht via
besmette voorwerpen

wit, lang en smal:
10 mm
 rond bruin kopje
 komen voor als
naakte larve of verscholen in een beschermende koker
 levenscyclus van
bijna 1 jaar







5 tot 7 mm
idem als kleermot,
maar met twee
bruine vlekjes op
elke goudkleurige
voorvleugel
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verscholen in zijden
huls of koker, aan
één zijde open
 aan het einde van
de ontwikkeling:
doorzichtige, geelachtige cocon in
de huls







larvenhuidjes
tussen duivenuitwerpselen

afval, tunnelvormige spinsels
en korrels

favoriete materialen en locaties
vogelnesten en dierlijke uitwerpselen
 huiden van insecten, vogels en dieren

schade



dode dieren, insecten en vogelnesten,
op zolders en in torens
 wol en zijde
 rottend hout (waarin larven
verpoppen)


donkere plaatsen
vervuild textiel zoals wol,
bont en veren
 vogelnesten en dierlijke uitwerpselen








larven in wol, bont en veren, ook
vogelnesten
 donkere, moeilijk toegankelijke
plaatsen


verwant met
Attagenus woodroffei die donkerbruin is en witte haartjes heeft die
in banden over de dekschilden lopen.
Ook de lange larven zijn erg
gelijkend.





Dermestes maculatus en Dermestes
haemorrhoidalis die volledig zwart
zijn en geen haartjes hebben op de
dekschilden.

onregelmatige gaten in
textiel

afgegraasd textiel (fluweel),
geen gaatjes



de tapijtmot (Trichophaga tapetzella),
de grootste kleermot die vaak voor
komt in braakballen van bijvoorbeeld
de kerkuil maar nauwelijks schade
aanricht aan textiel in een interieur
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4. Schadelijke insecten: aantasters
van papier en plantaardig
materiaal
Zilvervisjes (Thysanura)
Deze ongevleugelde insecten maken
nauwelijks een gedaanteverwisseling
door. De drie voornaamste soorten lijken sterk op elkaar: vrij kleine (10-15
mm), spoelvormige insecten met
schubben op het lichaam, drie staartharen en twee voelsprieten. Ze worden ook wel 'suikergasten' genoemd
omdat ze erg van zetmeel en suikers
houden. Ze voeden zich met cellulosehoudend materiaal zoals papier en
lijm. Papier beschadigen ze door er
laagjes af te grazen of er onregelmatige gaatjes in te bijten. Textiel dat met
stijfsel behandeld is, staat ook op hun
menu. Ze zijn erg lichtschuw, waardoor ze vooral 's nachts actief zijn en
snel wegkruipen als je er met een zaklamp op schijnt.

Zilvervisje (Lepisma saccharina)
Zilvervisjes vind je in erg vochtige
plaatsen (RV > 70 %) zoals sanitaire
ruimten. Hun aanwezigheid in een collectie wijst dus op een vochtprobleem.
Ze voeden zich vooral met schimmels
waaronder plantaardige lijmen, zoals
bloempap waarmee vroeger behangen werd. Ze eten ook het behangpapier zelf, maar hebben een afkeer van
bedrukte of kleurrijke stukken.

Zilvervisje.

Papiervisje (Ctenolepisma longicaudatum)
Het papiervisje komt wellicht het
meest voor. Het heeft donkergrijze
schubjes en voelsprieten die even lang
zijn als het lichaam, dat borstelachtig
behaard is. Naast papier eet het ook
zwakkere soortgenoten en afgeworpen huidjes.

Ovenvisje (Thermobia domestica)
Dit bruine of grijze insect heeft donkere vlekken op de bovenkant. Het is
iets dikker en groter (tot 20 mm) dan
de andere twee soorten, is borstelachtig behaard en heeft langere staartharen en voelsprieten dan het zilvervisje.
Het heeft een voorkeur voor warme
ruimten, precies waar boek- en papiermateriaal meestal te vinden zijn. Het
richt meer schade aan dan het zilvervisje en is moeilijker te bestrijden.

Papiervisje.

Ovenvisje.
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Stofluizen of boekluizen (Psocoptera
- Liposcelidae)
Deze meestal vleugelloze luizen
(Liposcelis spp.) zijn erg klein (< 1mm),
wit of lichtbruin en half doorzichtig. Je
herkent ze aan hun drukke heen-enweergeloop, hun dikke achterlijf en
hun lange voelsprieten. Ze verkiezen
ruimten met een zeer hoge luchtvochtigheid (RV > 80 %), waar ze zich voeden met schimmels en zetmeel op tal
van substraten. Bij hoge temperaturen
vermenigvuldigen ze zich snel. In
massa kunnen ze graasschade aanrichten in boek- en insectencollecties,
herbaria en achter behangpapier.

Kleine stofluis met lange voelsprieten.

Broodkever (Stegobium paniceum)
Deze kever behoort tot dezelfde familie als de kleine klopkever en lijkt er
sterk op. Hij is eerder roodbruin en wat
korter of kleiner (2-3 mm), heeft geen
punt op de bovenzijde van het nekschild maar meer haartjes op zijn dekschilden. Dat verschil is erg belangrijk
om hem niet onnodig te bestrijden.
De larven eten geen hout maar harde,
zetmeelhoudende, plantaardige materialen zoals graan en zaden. Ook herbaria en geneeskrachtige planten vallen erg in hun smaak. Ze tasten zelfs
planten aan die voor andere insecten

giftig zijn, vandaar hun Engelse benaming 'drugstore beetle'. Bij het uitvliegen maken ze ronde uitvliegopeningen.
Het hoofdbestanddeel van het feromoon waarmee de vrouwtjes de mannetjes lokken is stegobinone, wat ook
de klopkever gebruikt. Er bestaan plakvallen met feromonen waarmee zowel
broodkevers als klopkevers gevangen
worden (zie ook Opsporing houtaantasters).

Boven- en zijaanzicht van een broodkever. Vergis je
niet of maak steeds de vergelijking met de kleine
klopkever. Het grote verschil is het knobbeltje op het
nekschild.

Diefkevers of spinkevers (Ptinidae)
Deze kevers komen vaak voor in vogelnesten en op plaatsen waar ze zich
kunnen voeden met een brede waaier
van plantaardig en dierlijk afval. De
volwassen kevers (3-5 mm) zijn meestal bruin, nogal harig en door hun dikke
lijf en lange poten lijken ze wat op
spinnetjes. De larven maken vaak gangen in harde materialen en kunnen de
oppervlakte van aangetast hout
afknagen. De volwassen insecten tasten papier, insectencollecties, dierenhuiden en textiel aan. De larven kunnen rottend hout gebruiken om te
verpoppen.
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Diefkever.

Kakkerlakken (Blattellidae – Blattidae)
Kakkerlakken zijn enkel 's nachts actief
en houden zich overdag goed verstopt.
In kerkgebouwen hebben we ze nog
niet aangetroffen: ze verkiezen stedelijke gebieden, goed verwarmde
gebouwen met drank- en eetgelegenheden en een gebrekkige hygiëne.
In eerste instantie voeden ze zich met
etensresten en schimmels. Daarna
beginnen ze aan de collectie. Deze
alleseters lusten ook papier, leder en
textiel. Ze leven niet in het object zelf,
maar maken gaten en vlekken.
Zowel de nimfen als de volwassen kakkerlakken kunnen gevangen worden
met plakvallen met een voedsellokstof. Het is echter niet altijd eenvoudig
om hun schuilplaats te vinden. Omdat
ze dikwijls dragers zijn van ziekten en
voor vuil- en geuroverlast zorgen,
wordt er vaak een beroep gedaan op
een professionele firma om ze te
bestrijden.
Tripsen (Thysanoptera)
Bij ingelijste papieren documenten
vinden monumentenwachters wel
eens tripsen terug. Dat zijn erg kleine
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(+/- 1mm), donkergekleurde insecten
met een smal, lang lichaam. Ze hebben twee paar pluimachtige of gerafelde vleugels. Ze worden ook wel
onweers- of donderbeestjes genoemd.
Tripsen dringen binnen in kleine ruimtes, bijvoorbeeld in of achter een glasplaat waar ze visuele overlast geven.
Mogelijk voeden ze zich daar met de
sappen uit schimmels die in en op het
papier zitten.
5. SCHADELIJKE INSECTEN:
STEENAANTASTERS
Zachtere natuursteensoorten - zoals
Maastrichtersteen (beter bekend als
mergelsteen) en Diestiaanse ijzerzandsteen - kunnen een geperforeerd
oppervlak vertonen met her en der
ronde openingen (5mm). Die worden
gemaakt door onder andere graafwespen en metselbijen zoals de gehoornde metselbij (Osmia cornuta). Achter
de openingen kan een heel gangenstelsel liggen, het werk van vruchtbare
wijfjes die er eitjes leggen en waarin
ze de larven voeden. De voorzijde van
de gangen worden afgedicht met klei.
De schade kan met röntgenstralen in
kaart gebracht en gekwantificeerd
worden, om te bepalen of er consolidatie vereist is. Dat is te vermijden met
een kunstmatige biotoop (zie verder).

Schade door metselbijen.

6. ONSCHADELIJKE INSECTEN:
STOREND BEZOEK
Bepaalde insecten richten zelf geen
schade aan, maar hun afval en dode
lichamen vormen een voedingsbron
voor andere insecten. Hun aanwezigheid toont aan dat het gebouw niet
’insect proof’ is. Als zij binnen raken,
kunnen schadelijke insecten dat ook.
Vliegen (Diptera)
In veel gebouwen, vooral in kerktorens, sterven insecten massaal na de
winter waarbij enorme kadaverhopen
van hoofdzakelijk vliegen ontstaan.
Die kunnen het best verwijderd worden omdat dode vliegen andere insecten aantrekken. We onderscheiden
twee groepen: huisvliegen en klustervliegen.

leggen hun eitjes vooral op dode dieren en vogels. Ze ontwikkelen zich het
hele jaar door zeer snel en in enorme
aantallen.
Klustervlieg (Pollenia rudis), herfstvlieg (Musca autumnalis)
Deze vliegen vind je in de zomer niet in
gebouwen, want ze leven buiten van
nectar. Klustervliegen leggen hun
eitjes in de aarde en hun larven parasiteren op regenwormen. Ze overwinteren in dichte klusters op onverwarmde
plaatsen op zolders en in schuren. Ze
verzamelen zich in de herfst vooral op
zuidgevels en kruipen dan naar boven.
Ter hoogte van de dakkap, tussen dakpannen en dakleien of rond de spleten
van ramen, dringen ze naar binnen.
Dan kiezen ze plaatsen waar ze zich
kunnen verschuilen en met rust gelaten worden, zoals in spouwmuren. Ze
laten zich gemakkelijk vangen met
UV-vallen.

Een veel voorkomend tafereel op zolders en torens:
afgestorven vliegen zijn een lekker hapje voor spekkevers.

Huisvlieg (Musca domestica) en vleesvliegen (Calliphoridae)
De pootloze larven of maden van deze
vliegen leven voornamelijk in koeienen varkensmest, maar ook in keukenafval. Als ze talrijk zijn, wijst dat op een
slechte hygiëne. Ze komen 's zomers
vaak in gebouwen voor. Vleesvliegen

Klustervlieg: te herkennen aan de groengele haartjes
op de rug.

Halmvliegen (Chloropidae)
Over het kleine, gele grasvliegje
(Thaumatomyia
notata)
krijgt
Monumentenwacht regelmatig vra19
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gen omdat ze in de herfst massaal
gebouwen binnendringen om te overwinteren. Door hun beperkte grootte
(3 mm) worden ze vaak verward met
fruitvliegjes, waarvan ze zich onderscheiden door gele en zwarte streepjes op hun borststuk. Ook deze vliegjes
komen massaal voor in kadaverhopen.

Kleine grasvliegjes zijn vaak massaal aanwezig in
kerktorens.

Gaasvliegen (Neuroptera)
De gaasvlieg (Chrysoperla carnea)
wordt ook wel goudoogje genoemd
door zijn halfronde, kleurrijke ogen. Hij
heeft twee paar bijna identieke vleugels met een spanwijdte van ongeveer
2cm. Die vleugels hebben onopvallende aders zodat ze op een gaas lijken.
Het lichaam en de aders kleuren groen
in de zomer en bruinachtig in de herfst
voor een optimale camouflage. Ze
leven hoofdzakelijk buiten, waar zowel
de volwassenen als de larven zich voeden met bladluizen, maar ze overwinteren in grote aantallen in gebouwen,
vooral op zolders.
Pissebedden
Pissebedden zijn geen insecten maar
overwegend grijze, ovaalvormige
kreeftachtigen (landbewonend) met
20
soorten insecten en hun schade

zeven paar poten en een paar voelsprieten. Ze zijn goede indicatoren
voor de hygiëne en de vochthuishouding in een gebouw. Ze verkiezen donkere, vochtige plekken zoals kelders en
rottend hout. Ze voeden zich vooral
met plantaardig afbraakmateriaal,
compost en algen.
Spinnen
We hebben trilspinnen al vermeld als
natuurlijke vijand van de houtaantasters. Maar alle spinnen zijn jagers en
dus erg nuttig. Bovendien wijzen ze op
de aanwezigheid van insecten, maar
ook op gebrekkig onderhoud. De
meeste, maar niet alle spinnen maken
webben. Spinnenwebben in een interieur zijn erg storend en mogen gerust
verwijderd worden. De uitwerpselen
kenmerken zich door kleine witte vlekken en kunnen ook ontsierend zijn,
maar ze zijn gemakkelijk te verwijderen.
7. ONSCHADELIJKE INSECTEN:
BESCHERMDE SOORTEN
Lieveheersbeestjes
Er bestaat een grote variatie van lieveheersbeestjes, onder meer in de kleur
van de dekschilden en het aantal stipjes. Onze inheemse lieveheersbeestjes
met rode dekschilden, zijn beschermd.
Het is dus verboden om ze te bestrijden of hun biotoop te verstoren.
De laatste jaren neemt het aantal lieveheersbeestjes in gebouwen toe,
mogelijk door de invoer van het veelkleurige Aziatische lieveheersbeestje
(Harmonia axyridis) dat in tuincentra
verkocht wordt als natuurlijke vijand
van bladluizen. Deze soort is te her-

kennen aan de roodoranje basiskleur,
met 0 tot 19 stippen. Sommige hebben een zwarte basiskleur met 2 of 4
oranje vlekken. Het veelkleurige
Aziatische lieveheersbeestje zou bij
gebrek aan luizen ook larven van andere soorten lieveheersbeestjes, rupsen
en vlindereitjes eten, waardoor hij een
bedreiging kan vormen voor de
inheemse soorten.
In de herfst dringen de volwassen
kevers de gebouwen binnen om dicht
tegen elkaar de kou te trotseren, wat
kleurrijke taferelen kan opleveren.
Vanaf de lente liggen de dode kevertjes vaak aan zuidelijk georiënteerde
ramen en vensterbanken, waar ze
soms een lichte stank afgeven. In sommige musea worden ze zelfs bestreden met insecticide, hoewel ze de
kunstvoorwerpen niet beschadigen.

ze hun larven voeden. Als ze te hinderlijk zijn, kunt u het wespennest laten
weghalen door de brandweer.
Ook bijen en hommels bouwen nesten onder daken, in spouwmuren of
zelfs in spleten van hout. Ze zijn
gemakkelijk te onderscheiden van de
wespen omdat ze behaard en wat dikker zijn. Als beschermde diersoorten
mogen ze niet bestreden of verdelgd
worden. Een imker kan het nest komen
weghalen. Op de website van de
Koninklijke Vlaamse Imkersbond is
nuttige informatie te vinden:
http://www.konvib.be.

Wespen, bijen en hommels
Tijdens inspecties op zolders komen
monumentenwachters wel eens wespennesten tegen, die meestal verlaten
zijn. Wespen hebben immers een eenjarige cyclus. De koningin start in het
voorjaar met de nestbouw. In de
zomermaanden breidt het nest aanzienlijk uit, maar in het najaar sterven
de wespen en blijft een leeg nest achter. Wespennesten kunnen in de zomer
ernstige overlast bezorgen in de buurt
van een woning. Het gaat dan om de
‘sociale' wespen (Vespidae), te herkennen aan hun opvallende gele en zwarte strepen. In een rustige en donkere
hoek van een gebouw maken ze hun
papieren nesten met de vezels van
droog en verrot hout, vandaar ook de
naam papierwespen. Ze vangen rupsen, vliegen en zelfs spinnen waarmee
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3 insectenbeheersing door
de beheerder
Elke erfgoedzorger of -beheerder kan
zelf een reeks eenvoudige preventieve
maatregelen nemen. Bij blijvende
overlast kunnen enkele niet-giftige
bestrijdingsmethoden redding brengen, zonder voor mens, milieu en
materiaal schadelijke insecticiden te
gebruiken. Een insectenbeheersing is
rendabel op termijn omdat ze algemene bestrijdingen en dure restauraties overbodig maakt en waardeverlies
voorkomt. Een succesvolle, geïntegreerde insectenbeheersing kan voorgesteld worden met een stroomschema. Elk van de vijf stappen wordt uitgewerkt in een apart hoofdstuk.

Een geïntegreerde insectenbeheersing
start pas nadat er insecten gevonden
werden of schade vastgesteld werd.
Opsporen betekent dus ook: vaststellen dat er een aantasting is. De aantasting wordt de eerste keer meestal
curatief behandeld. Dan volgen er preventieve maatregelen, waarbij voorkomen en blokkeren meestal samengaan. In het ideale scenario volstaan
de eerste drie fasen en kan dankzij het
opsporen zowel preventief als curatief
gewerkt worden. Op dat moment is
het de bedoeling insecten te vangen
om te controleren of de preventieve
maatregelen doeltreffend zijn en of de

Geïntegreerde insectenbeheersing
1
voorkomen

4
beperken

3
opsporen

2
blokkeren

preventief
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5
bestrijden

controle

curatief

eventueel uitgevoerde bestrijding
resultaat heeft.
Bij elke stap horen taken, die u grotendeels zelf kunt uitvoeren. Stap 1 en 2 –
voorkomen en blokkeren – zijn erg
belangrijk in het beheer van monumentale gebouwen.

 Probeer te beletten dat omwonenden vogels en duiven op het voorplein van een monumentaal
gebouw voederen.
Gebouw

1. voorkomen
Preventieve maatregelen zijn onontbeerlijk om insecten en ongedierte te
weren uit collecties en gebouwen. Het
komt erop neer de omstandigheden
onaantrekkelijk te maken voor indringers.
Omgeving of site
 Houd voedsel en afval (vuilnisbakken) buiten en houd de omgeving
schoon.
 Plaats bijenkorven in de omgeving
van het gebouw of bouw een
insectenmuur om te voorkomen
dat metselbijen opnieuw gangen
maken in zachte steen. Dat kan
door boomstammen of houten
balken te perforeren of bamboestokjes te plaatsen. Het gaat om
een kunstmatige biotoop die
zoveel mogelijk een natuurlijke
situatie imiteert.

Imitatie van de natuurlijke biotoop voor metselbijen.

Een dode duif na doortocht van de pelsmot en pelskever. Bemerk de talrijke hulsjes van de pelsmot en
de larvenhuidjes van de pelskever.

 Voorkom dat vogels en vooral duiven kunnen binnendringen in
gebouwen en schouwen. Voor
beschermde vogels: zie de brochure Dieren in en op gebouwen:
Vogels.
 Dode vogels of krengen, vogelnesten en vogeluitwerpselen trekken
insecten aan. Verwijder ze zo snel
mogelijk. Larven en insecten vinden immers gemakkelijk hun weg
naar de kunstvoorwerpen.
 Belet knaagdieren de toegang tot
het gebouw.
 Verwijder regelmatig uitwerpselen
van beschermde diersoorten zoals
steenmarters, kerkuilen en vleermuizen.
 Verwijder op zolders en torens
regelmatig dode insecten zoals
klustervliegen.
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 Houd het gebouw en de voorwerpen altijd droog en vermijd vochtindringing. Onderhoud en herstel
daarom regelmatig de dakbedekking, goten en afvoeren, baksteenmetselwerk en voegwerk.
 Gebruik zo weinig mogelijk poetswater en neem het zo snel mogelijk helemaal op; vaak treden er
onderaan het meubilair aantastingen op omdat er te lang poetswater blijft staan.
 Vermijd overmatige plantengroei
en dichte klimplanten tegen de
muren, waar vogels hun nesten in
kunnen maken.
Kamer - ruimte
 Belet dat dieren en planten in bergruimten kunnen dringen. Sla decoratiemateriaal zoals mos, stro,
figuurtjes in brooddeeg of kaphout
voor kerststallen nooit op in een
ruimte waar gevoelige, waardevolle objecten bewaard worden, maar
in afgesloten plastic dozen.
 Stof en vuil zijn een feest voor
ongedierte. Zorg voor een strenge
hygiëne en geef bergruimtes, ladekasten en vitrines regelmatig een
grondige poetsbeurt (vuil verwijderen en stofzuigen). Maak stofzuigers regelmatig leeg en laat ze
niet staan in de buurt van kunstvoorwerpen: insecten vinden ook
de inhoud van een stofzak best lekker.
 Probeer de relatieve vochtigheid
onder de 70 % te houden.
 Houd de temperatuur in bewaarplaatsen laag om het metabolisme
en de voortplanting van de insecten te vertragen.
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 Vermijd zoveel mogelijk verse bloemen en planten in waardevolle,
kwetsbare interieurs: tapijtkevers
voeden zich met stuifmeel of nectar. Ook gedroogde bloemen of
planten vormen een risico.
 Eet niet in kwetsbare interieurs.
Kast
 Voorkom dat vuil en stof zich
opstapelen door regelmatig te
stofzuigen. Reinig ook de plaatsen
waar kunstvoorwerpen bewaard
worden, zoals kastladen. Maak de
stofzuiger regelmatig leeg en laat
hem niet staan in de ruimte waar
kunstvoorwerpen bewaard worden.
Object
 Laat houten voorwerpen niet in
een vochtige ruimte staan zodat
hun vochtgehalte laag blijft.
 Voorkom dat aangetaste voorwerpen – constructiehout of kerkstoelen – het gebouw of de collectie
binnengebracht worden.
 Insecten worden niet graag
gestoord en zoeken donkere, trillingsvrije en stille plekken zonder
veel ventilatie. Textiel dat nog
gebruikt wordt, zolders die regelmatig verlucht en betreden worden, houten vloeren en trappen die
belopen worden, ruimten waar
regelmatig gepoetst wordt, worden over het algemeen minder
snel aangetast. Regelmatig controleren, gebruiken, onderhouden en
voor beweging zorgen, is dus
meestal een goede zaak.

2. Blokkeren
Maak het de binnengedrongen insecten moeilijk.
Gebouw
 Plaats waar mogelijk en in ruimten
die regelmatig gelucht worden,
vliegenramen met een mechanisch
sterk, maar fijn gaas (opening +/- 1
mm). Zorg er wel voor dat ze
gemakkelijk bereikbaar zijn en in
een beweeg- of demonteerbaar
luik zitten, zodat ze aan beide zijden gereinigd kunnen worden.
 Plaats schoonloopmatten om vuil
en insecten te verwijderen.
 Vermijd of beperk verpakkingsmateriaal zoals houten palletten, kratten, kartonnen dozen en pakpapier.
 Maak kieren dicht met een compatibel verf- of pleistersysteem, bijvoorbeeld door de gevels (vooral
naar het zuiden) te kaleien of te
dichten met een fijn gaas. Zo raken
klustervliegen er niet doorheen.
Een dampopen folie op het dakbeschot belet deze vliegen ook de
toegang via dakpannen of dakleien.
Kamer - ruimte
 Houd ruimten met kwetsbare elementen zoveel mogelijk gesloten
en laat deuren en vensters niet
onnodig open staan.
Kast
 Houd kasten en laden goed gesloten of zorg voor bijkomende dichtingen.
 Als er toch verluchting of openingen aanwezig zijn, bespan die dan
met een fijnmazig gaas.

Object
 Verpak insecten- en schimmelvrije
kunstvoorwerpen die in kasten en
laden bewaard worden, in aangepaste dozen of speciale hoezen.
Hoe meer lagen en barrières rond
een voorwerp, hoe beter het
beschermd is.
3. Opsporen: controle of
monitoring
Om insecten op te sporen gelden
enkele belangrijke principes, die ook
Monumentenwacht naleeft tijdens de
inspecties.
 Controleer niet alleen de waardevolle kunstvoorwerpen, maar alle
objecten in de ruimte, dus ook
decoratiemateriaal en kerkstoelen:
insecten maken immers geen
onderscheid tussen waardeloze en
waardevolle voorwerpen.
 Voorzie voldoende licht tijdens een
controle, dan zijn insecten en sporen gemakkelijker te vinden. Kies
voor een lichte vloerbekleding zonder patroon of leg wit papier of
karton onder in kasten. Maar soms
kan zwart papier handig zijn om
lichtgekleurd poeder of boormeel
op te sporen.
Monitoring omvat de technieken om
een insectenaantasting te kwantificeren. Ze maken vooral gebruik van plakvallen om de bron van een aantasting
op te sporen en de omvang te bepalen.
Ze steunen op het principe dat zowel
vliegende als kruipende insecten vastraken in een lijmlaag.
Monitoring is hoofdzakelijk een waarschuwings- of detectiesysteem en is
erg cruciaal voor insectenbeheersing.
Een bestrijdingsmethode is het niet, al
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kan een doorgedreven monitoring de
omvang van een aantasting wel sterk
beperken. Door overwegend volwassen insecten te vangen, doorbreek je
immers hun verdere levenscyclus.
Er bestaan diverse systemen om insecten te vangen. Als u insecten aantreft,
houd ze dan in elk geval bij om ze te
identificeren. Bij twijfel kunt u hulp
vragen aan uw monumentenwachter
en/of aan een entomoloog. Het is handig om de vangsten te noteren in een
logboekje of in een Excel-bestand.
Na een overzicht van de vallen en hun
werking, bekijken we de opsporingstechnieken per type aantaster.

len op basis van een lokvloeistof.
 Voor kruipende insecten zoals zilvervisjes bestaan er tal van lijmvallen in de vorm van doosjes met een
deksel,
waarin
lijmbordjes
geplaatst worden, vaak met een
voedsellokstof of tabletten. De
insecten kruipen tegen een boordje op en komen dan vast te zitten.
Deze vallen worden meestal tegen
een plint of een muur geplaatst en
zijn vooral efficiënt om kakkerlakken te vangen.

Plakvallen
Gebruik kleinere plakvallen om insecten op te sporen. Dat zijn plastic of
kartonnen doosjes met een deksel
zodat de lijmlaag op de bodem niet
vervuild raakt met stof en zijn lijmkracht behoudt. Na enkele maanden
verliest het kleefmiddel zijn werking
gedeeltelijk, zeker wanneer de ruimte
erg droog wordt. Ideaal is een maandelijkse of tweemaandelijkse controle
en vervanging. Bovendien is een oude
plakval vol dode insecten een potentiële bron voor nieuwe aantastingen.

UV-lichtvallen voor vliegende insecten
Lichtvallen werken volgens het principe dat volwassen, vliegende insecten
aangetrokken worden door UV-licht
met een golflengte korter dan 400
nm. Ze maken gebruik van fluorescentielampen en werken het best in een
donkere ruimte zoals een zolder.
Vooral bij warm weer of tijdens de
uitvliegperiode zijn de meeste insecten erg actief. Dan worden met
UV-lichtvallen de beste resultaten
behaald. De rest van het jaar zullen ze
niet veel vangst opleveren. Concludeer
dus niet te snel dat er geen aantasting
is als de val leeg blijft.

Lijmvallen en lokvallen
 Voor vliegende insecten zijn grote,
ruitvormige plakvallen geschikt.
Dat zijn open, gevouwen doosjes
met een klevende laag aan de binnenzijde. Voor stalvliegen bestaan
er grote lijmvallen, lijmlinten en
zakken met een lokstof die opgehangen kunnen worden. Specifiek
voor huisvliegen zijn er ook loktabletten. Voor wespen zijn er lokval-

Een UV-lichtval waarmee vliegende insecten worden
gevangen waaronder de grote klopkever maar ook
tapijtkevers.
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 Bij lichtvallen met stroomdraden
of hoogspanningsroosters worden
vliegende insecten geëlektrocuteerd waarna ze in een verzamelbakje terechtkomen. Vooral kleinere insecten zijn dan nog moeilijk te
herkennen. Bovendien bestaat er
risico op brand: soms vallen nog
half brandende insecten naast het
bakje op een stoffige vloer – denk
bijvoorbeeld aan zolders.
 Bij lichtvallen met kleef- of lijmborden raken de insecten vast
tegen een lijmlaag, waar ze vlotter
geïdentificeerd en geteld kunnen
worden. Deze vallen zijn duurder,
maar houden het brandrisico laag.
De insecten blijven ook integraal
tegen de lijm hangen, belangrijk in
ruimten waar hygiëne van tel is.
Let bij UV-lampen op de volgende
punten:
 De effectiviteit van UV-lampen
daalt sterk na zes maanden. Ze
zenden dan nog wel blauw licht
uit, maar vangen veel minder
insecten. Vervang ze tijdig.
 Gebruik geen UV-lampen in de
buurt van lichtgevoelige materialen zoals aquarellen, historisch
behang of textiel. Dat kan schade
veroorzaken.
 Er bestaan blauwgeverfde lampen
die geen UV-licht uitstralen en dus
geen insecten aantrekken. Zij zijn
dan ook totaal inefficiënt.
Met lichtvallen worden weliswaar
schadelijke vliegende insecten gevangen, maar vooral heel wat niet schadelijke. Van de grote klopkevers die in de
vallen terechtkomen, bestaat het overgrote deel uit bevruchte wijfjes, die
hun eitjes niet meer hebben kunnen

leggen. Bij lage keverpopulaties helpen lichtvallen om ze te monitoren en
te bestrijden.
Houtaantasters opsporen
Visuele controle: insecten, sporen en
schade.
Waar – Wanneer
 Houtaantasters kunnen behoorlijk
vliegen maar leggen geen grote
afstanden af. Ze zijn dan ook vaak
te vinden in de buurt van het aangetaste voorwerp: onder aan het
voetstuk van een beeld of gewoon
op de plankenvloer.
 Aangezien de meeste houtaantasters aangetrokken worden door
licht, verblijven ze vaak rond ramen
en vensterbanken.
 Boormeel is dikwijls te vinden in de
buurt van uitvliegopeningen, op
horizontale delen of in spinnenwebben.
 Activiteit is het best op te sporen
tijdens de uitvliegperiode, van de
vroege lente tot het einde van de
zomer. In goed verwarmde gebouwen kan dat al vroeger. Zoek naar
verse uitvliegopeningen, verse
hoopjes boormeel en dode insecten.
Wat
 Vers boormeel: in het overzicht
van de houtaantasters zijn voor
elke soort de karakteristieke korrelgrootte en de vorm van het
boormeel beschreven. Afhankelijk
van de houtsoort kan het boormeel van kleur veranderen. Nat
eikenhout aangetast door kleine
klopkever, zal wat oranje kleuren,
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maar bij loof- en naaldhout geeft
dat een lichtgele kleur. De aanwezigheid van boormeel volstaat niet
altijd om van een actieve aantasting te spreken. In de vraatgangen
blijft er nog heel wat boormeel zitten dat bij trillingen en windbelasting vrij kan komen. Ook jagers
kunnen het boormeel naar buiten
duwen.
 Oud boormeel: stof kan oud boormeel vervuilen waardoor het donkerder of grijzer kleurt. Bij twijfel of
het boormeel wel oud is, verwijdert u alles zorgvuldig. Ligt er na
de uitvliegperiode opnieuw boormeel, dan is de kans groot dat er
een actieve aantasting is. Vraag de
poetsploeg om hoopjes boormeel
niet zomaar te verwijderen en om
te controleren of ze groter worden.
Met een wit of zwart papier onder
een aangetast object – zoals een
meubel of een beeld – is vers boormeel gemakkelijk op te sporen.
 Uitvliegopeningen: oude houten
objecten vertonen vaak heel veel
uitvliegopeningen, wat het onderscheid tussen recente en oudere
bemoeilijkt. Recente uitvliegopeningen hebben meestal scherpe
randen en een lichte kleur. Oude
uitvliegopeningen kunnen vervuild
zijn met stof of opgevuld met
boenwas of verf. De grote klopkever gebruikt echter ook bestaande
uitvliegopeningen, wat nog meer
twijfel veroorzaakt.
 Insecten: afgestorven kevers en
hun vijanden wijzen vaak op aantastingen, tenzij ze er al lang liggen, maar dan zijn ze meestal
bestoft. Als er regelmatig gerei28
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1 mm
Boormeel kleine klopkever.

1 mm
Boormeel grote klopkever.

1 mm
Boormeel huisboktor.

1 mm
Boormeel spinthoutkever.

nigd wordt, bestaat er bij een vondst
wel zekerheid over een aantasting.
Destructieve methode bij huisboktor
Hoewel monumentenwachters steeds
niet-destructief of niet-schadelijk
onderzoek verkiezen, gebruiken ze wel
eens een priemtest bij naaldhouten
kapstructuren zoals spanten, kepers
en bebordingen, die sporen van een
aantasting door huisboktor vertonen.
Met een priem of een stevig mes gaan
ze dan in het hout op zoek naar larven
en vraatgangen.

Bij een actieve aantasting treffen ze
zeer snel enkele larven aan. Als het
boormeel een oranjeachtige kleur
heeft en aaneenklit, gaat het om een
oude aantasting. Voer deze priemtest
liever niet zelf uit, omdat ze onnodige
schade kan aanrichten.

Een naaldhouten balk na een priemtest. Het boormeel is oranjekleurig en klit vast, zodat de aantasting niet meer actief is.

Detectiepapier
Detectiepapier is een eenvoudige, sluitende manier om insecten op te sporen. Op het houtoppervlak wordt een
strook papier gekleefd. Als de volwassen kevers uitvliegen, boren ze ook
een gaatje in het papier. Het onmiskenbare bewijs van een actieve aantasting.
 Onafgewerkt hout - Structuurelementen
Detectiepapier is erg geschikt voor
structuurelementen zoals balkkoppen en muurplaten, en voor onbeschilderde houten oppervlakken
zoals sokkels en plinten van lambriseringen of biechtstoelen. Gebruik
een dunne of lichte papiersoort die
de contouren van het hout goed
volgt, zodat het papier voldoende
tegen het hout kleeft. Bovendien
kunt u dan de kevers zien zitten
onder het papier.
Eenvoudig A4- of A3-printerpapier
van 80 gr werkt uitstekend. Te dun
papier scheurt snel. Gebruik
eenvoudige behangerslijm (bv.
Perfax©), die gemakkelijk te verwijderen is door hem matig te
bevochtigen.

Een spantbeenvoet bekleefd met detectiepapier.
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 Afgewerkt hout - Kunstvoorwerpen- Hout afgewerkt met verf,
beits of was kan ook afgeplakt worden met papier, maar dan met
zuurvrij vloeipapier dat niet gemakkelijk scheurt. Breng dit aan met
een 1 % -oplossing van methylcelluloselijm (bv. Tylose®) in water. Die
heeft een geringe kleefkracht,
waardoor het papier gemakkelijk
zonder bevochtiging los te trekken
is. Ook laat deze lijm geen sporen
na. Neem toch best eerst een proef
op een onopvallende plaats: laat
het papier er één dag zitten en trek
het dan los. Plak nooit over delen
met vergulding of polychromie!
Na één uitvliegperiode geeft deze
methode al een indicatie van een
actieve aantasting, maar nog geen
duidelijk zicht op de omvang of de
ernst ervan. Kleef daarom op zoveel
mogelijk verdachte plaatsen een
strook papier, zodat de aantasting in
kaart gebracht kan worden. Dan volstaat het wellicht om plaatselijk te
bestrijden of alleen het aangetaste
hout te herstellen of te vervangen.

Een uitvliegopening in het detectiepapier.
30
insectenbeheersing door de beheerder

Als de aantasting niet ernstig is of als
de actieve aantastingen gelokaliseerd
moeten worden, kan een controle
over meerdere jaren nodig zijn.
Gebruik hetzelfde papier en noteer het
aantal gaatjes. Zo houdt u bij hoeveel
kevers er per uitvliegperiode naar buiten zijn gekomen.
Met deze methode is aangetoond dat
de grote klopkever oude uitvliegopeningen hergebruikt. Daardoor lijkt het
alsof er jaarlijks steeds minder nieuwe
gaatjes in het papier bijkomen. Maar
dat is geen bewijs van een dalende
populatie. Uitsluitsel krijgt u door na
de uitvliegperiode het detectiepapier
te overkleven of papieren etiketjes
over de gaatjes te kleven.
Was
Als detectiepapier om esthetische of
praktische redenen niet geschikt is,
kunnen uitvliegopeningen opgevuld
worden met een vaste, kleurloze boenwas.
 Onbeschilderde houten objecten:
vul de gaatjes door de boenwas
met een doek aan te brengen.
Vergeet niet dat de boenwas tijdens het drogen kan krimpen en er
vanzelf uitvallen. Controleer daarom de gaatjes na enkele dagen en
vul indien nodig aan.
Opgelet: boenen kan het uiterlijk
van een houten meubel veranderen. Gebruik deze techniek dus bij
voorkeur alleen voor al geboende
voorwerpen.
 Beschilderde houten objecten: de
was kan aangebracht worden met
een soepele schildersspatel.
Opgelet: Aangezien boenwas altijd
solventen of oplosmiddelen bevat,

mag hij niet aangebracht worden
op gepolychromeerde voorwerpen.
Vraag advies aan uw monumentenwachter-interieur.
Lijmborden en insectenlijm
Bij deze methode komen volwassen
kevers vast te zitten in een lijmlaag als
ze uit het hout kruipen, vallen of vliegen.
 Bij lijmborden – waarmee stalvliegen worden gevangen – worden
onder of in de buurt van balken of
spanten constructies uit plaatmateriaal opgehangen met een kleeffolie aan de binnenzijde.
 Wordt er gewerkt met insectenlijm, dan is het belangrijk de lijm
dun aan te brengen. De viscositeit
kan verlaagd worden door de lijm
korte tijd au bain-marie te verwarmen.
In stoffige ruimten verliezen beide
lijmen hun kleefkracht. Vervang ze
jaarlijks.
Plakvallen
Uit een studie blijkt dat witte plakvallen de beste resultaten geven om
grote klopkevers te vangen. Net als
kleine klopkevers, waarvoor gewone
plakvallen in de buurt van ramen ook
goede resultaten geven.
Plakvallen met feromonen voor kleine klopkever
Aan plakvallen kan een feromoon toegevoegd worden dat één geslacht van
de insectensoort aantrekt. De kleine
klopkever en de broodkever gebruiken
hetzelfde feromoon (stegobinone) en
worden dus in dezelfde vallen gevangen. Dit feromoon is moeilijk te ver-

vaardigen. Zet de vallen minstens 10 m
uit elkaar. Ze werken het best bij hoge
temperaturen (> 18°C).
Andere professionele methoden
Veel van de technieken waarmee
boomziekten geanalyseerd worden,
zijn ook geschikt om de sterkte of densiteit van historische houtstructuren
te onderzoeken.
Bij een resistograaf wordt er met een
fijne naald in het hout geboord terwijl
de weerstand gemeten wordt. Een
hoge weerstand wijst op gezond hout,
een lage weerstand op aangetast of
rot hout. De boorgaatjes hebben een
diameter van 1 tot 3 mm. De resultaten
worden weergegeven in een dendrogram of een lijngrafiek.
Met akoestische detectieapparatuur
wordt het geluid van knagende en
bewegende larven opgespoord. Larven
zijn constant actief, met af en toe een
kleine pauze. Hun aanwezigheid wordt
opgespoord door ongeveer 20 minuten op één plaats te meten. Deze
methode is nogal tijdrovend, zeker als
een complete kapconstructie gecontroleerd moet worden. Ze is niet efficiënt in koude ruimten omdat de larven
daar te weinig actief zijn.
Andere, niet-destructieve technieken
om interne houtschade en larven op te
sporen zijn thermografie, radiografie,
tomografie en CO 2 -metingen, maar
deze technieken zijn nog experimenteel en nauwelijks commercieel
beschikbaar.
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Textielaantasters opsporen
Visuele controle: insecten, sporen en
schade.
Waar - Wanneer
 Ramen en vensterbanken omdat
tapijtkevers aangetrokken worden
door licht.
 Donkere en rustige plaatsen omdat
motten hier graag vertoeven:
onder in kasten en laden, in hoeken
tussen vloeren en wanden, onder
het tapijt of objecten op het tapijt.
 Verborgen plaatsen in textielcollecties zoals zakken, mouwen,
plooien en kragen.
 Bij gebruiksvoorwerpen onder kragen en andere plaatsen die gemakkelijk vervuild raken.
 Omdat bijvoorbeeld kleermotten
per jaar twee cycli kunnen hebben,
kan het best het hele jaar door
regelmatig gecontroleerd worden.
Wat
 Larvenhuidjes van tapijtkevers en
hulsjes van mottenlarven.
 Levende mottenlarven, larven van
tapijtkevers.
 Levende of afgestorven kevers en
motten.
 Vraatsporen zoals afgegraasd fluweel, gaatjes in textiel en spinsels.
 Uitwerpselen: fijn gruis of vuilhoopjes.
Plakvallen met feromonen voor kleermot
Vallen voor de kleermot, ook deltavallen genoemd, zijn gemaakt van een
stuk karton geplooid in een tentvorm.
De binnenzijde heeft een kleeflaag
waarop een feromoonpastille aangebracht wordt. Dit feromoon trekt de
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Plakval met een feromoonpastille: bijzonder doeltreffend om kleermotten te vangen.

mannelijke kleermotjes aan. Aangezien
kleermotten vrij slechte vliegers zijn
en een donkere omgeving verkiezen,
plaatst u de vallen best op de grond of
onder een kast, of hangt u ze op met
de bijgeleverde touwtjes.
Opgelet: dit feromoon is zo krachtig
dat het kleermotten uit een andere
ruimte kan lokken. Gebruik het daarom in een ruimte zonder textiel, tenzij
er al motten aanwezig zijn. Voor een
niet-aangetaste textielcollectie zijn
plakvallen zonder het feromoon te
verkiezen.
4. Beperken: afzonderen - quarantaine
 Als een los kunstvoorwerp aangetast blijkt te zijn, moet u het zo
snel mogelijk afzonderen. Stop het
voorlopig in een plastic zak om
verdere verspreiding te voorkomen.

Kies dik plastic, polyethyleen of
polypropyleen dozen (vaak voor
voeding). Laat het nadien bestrijden volgens een geschikte methode.
 Probeer de bron van de aantasting
op te sporen. Zoek in de buurt van
de objecten of plaatsen waar
insecten aangetroffen zijn, maar
ook in objecten die met dezelfde
lading binnengekomen zijn.
Controleer ook vaste onderdelen
en meubels in de omgeving.
 Verpak verdachte objecten in een
minigripzak. Een luchtdichte zak
maakt u zelf met polyethyleenfolie
die u tweemaal afdicht met stevige tape. Bewaar de zak twee maanden op kamertemperatuur en controleer hem regelmatig.
 Ook stoelen, kussens en andere
minder waardevolle objecten die
aangetast zijn, worden het best
afgezonderd en eventueel verwijderd. Vraag advies aan uw monumentenwachter of aan specialisten over de waarde van die objecten.
5. Eigenhandig bestrijden – soms
een oplossing
Als de insecten blijven terugkomen, de
oorzaak niet achterhaald kon worden
en alle mogelijke preventieve maatregelen uitgevoerd zijn, dan is het tijd
om ze te bestrijden, om curatief in te
grijpen.
In grote ruimten – zoals een kerkinterieur – beperken aantastingen zich zelden tot een voorwerp of een bouwonderdeel. Een bestrijding moet daarom
integraal aangepakt worden. Het
heeft geen zin om een beeld te bestrij-

den en aangetaste kerkstoelen ongemoeid te laten. Beheerders en erfgoedzorgers kunnen zelf heel wat aan
bestrijding doen, al blijven professionele methodes soms vereist.
Houtaantasters
Zuurstofarme methode (anoxie) voor
kleine objecten
Eitjes, larven en insecten sterven af bij
een langdurig gebrek aan zuurstof. U
kunt voorwerpen – van textiel of hout
– verpakken in een bel van plastic folie,
luchtdicht gemaakt met een lastang.
Afhankelijk van het volume worden in
de zak enkele zuurstofabsorbeerders
geplaatst, kleine zakjes met ijzergranulaatkorrels die oxideren en zo zuurstof opnemen. Bij deze exotherme
reactie wordt warmte afgegeven. De
zakjes mogen dus geen contact hebben met het voorwerp. Een efficiënte
behandeling duurt minstens één
maand. Controleer het zuurstofgehalte regelmatig in die periode.
Provinciale museumconsulenten lenen
de apparatuur met een gedetailleerde
handleiding uit aan museummedewerkers en soms aan lokale besturen,
zoals kerkraden. Vraag hulp aan uw
monumentenwachter-interieur als u
deze bestrijding zelf wilt uitvoeren.

Anoxiekit voor het bestrijden van insectenaantasting
in kleinere voorwerpen.
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Oppervlaktebestrijding met vloeibare
insecticiden
Bij deze – meest gebruikte – methode
komen de volwassen kevers aan het
eind van de cyclus of bij het uitvliegen
in contact met gif. Het insecticide
wordt meestal met een borstel of
kwast aangebracht en dringt hooguit
enkele millimeters in het hout. Er
bestaan ook kleine busjes waaraan
een darmpje bevestigd is met een ventiel waarmee de uitvliegopeningen
gevuld worden.
Tegen kleine klopkevers werkt deze
bestrijding goed omdat ze bij het uitvliegen vaak een opening knagen en
dus contact maken met hout. Ze is ook
effectief tegen huisboktorren omdat
hun larven vaak tot dicht tegen het
houtoppervlak knagen en de kevers
ook een opening maken. Tegen grote
klopkevers is ze weinig effectief: zowel
bij het leggen van de eitjes als bij het
uitvliegen maken ze zelden contact
met het houtoppervlak.
Het is een misvatting dat houtaantasters gaatjes knagen om hun eitjes in te
leggen of zelfs hun eitjes leggen op
het hout. Uit recent onderzoek blijkt
dat ze vaak langs kieren of bestaande
gaatjes naar binnen kruipen of een
legboor gebruiken om eitjes te leggen.
Daarom is oppervlaktebestrijding niet
altijd even zinvol als preventieve
bestrijding.
U kunt zelf bestrijden met insecticiden
bij:
 eenvoudige houten voorwerpen
die niet beschilderd of gevernist
zijn;
 voorwerpen met een beperkte sectie zoals plankenvloeren of kastwanden;
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 een zeer lokale aantasting;
 vaste onderdelen die moeilijk los te
behandelen zijn;
Zorg voor voldoende zelfbescherming
volgens de richtlijnen van de fabrikant
van het insecticide.
Tegenwoordig worden voornamelijk
synthetische pyrethroïden (deltamethrine, cypermethrine en permethrine)
gebruikt, die het minst schadelijk zijn
voor de mens. Ze zijn te verkrijgen in
doe-het-zelfzaken en bevatten doorgaans iets lagere concentraties dan de
professionele versies. De werking van
de insecticiden wordt op 10 jaar
geschat.
Er bestaan watergedragen en solventgedragen insecticiden. De watergedragen middelen zijn veiliger in
gebruik, maar kunnen het hout flink
doen zwellen en vervormen, met een
reëel risico op schade. De solventgedragen middelen, die meestal in white
spirit zijn opgelost, zijn minder veilig,
maar hebben een betere penetratie en
veroorzaken minder zwelling.
Ook zijn er combimiddelen waarbij
aan een insecticide een zwamdodend
middel of fungicide is toegevoegd. Het
gaat dan meestal om conazoles (propiconazole, tebuconazole, azaconazole). Maar omdat een zwamaantasting
vaak het gevolg is van een bouwkundig gebrek, moet dat tegelijk verholpen worden.
Textielaantasters
Vriezen
Een relatief eenvoudige, goedkope
bestrijding is het vriezen van textiel.
De werkwijze is beschreven in de brochure Kerkelijk textiel behouden en
bewaren, p. 25.

Motwerende producten
Motwerende middelen zijn meestal te
verkrijgen in de supermarkt. Ze worden zowel curatief als preventief
gebruikt, hoewel ze geen dodelijke
werking hebben. Ze proberen insecten
af te schrikken of te verdrijven.
 Mottenpapier
Dit papier is vaak geïmpregneerd
met het giftige chloorpyrifos.
Alleen bij contact en in een gesloten omgeving gaan de insecten
dood. Sacristiekasten zijn doorgaans niet hermetisch afgesloten
en dus is mottenpapier er niet echt
zinvol.
 Mottencassettes
Hierbij wordt dichloorvos gebruikt,
dat schadelijk is voor de mens;
bovendien kunnen de dampen
materialen beschadigen.
 Mottenballen
De mottenballen op basis van naftaleen raken stilaan in onbruik. Ze
zijn schadelijk voor de mens en hun
doeltreffendheid is erg twijfelachtig, tenzij bij zeer hoge concentraties. Geurballen op basis van paradichloorbenzeen zijn eveneens af
te raden: ze zijn schadelijk voor de
mens en hebben ongewenste
effecten op de collectie.
 Cederhout
Cederblokjes kunnen helpen om
insecten te weren, maar niet om ze
te doden. De oliën waarmee het
cederhout geïmpregneerd wordt,
zullen insecten alleen afschrikken
en verdrijven. Leg de blokjes nooit
op het textiel zelf, want de olie kan
vlekken nalaten. Besprenkel ze
opnieuw met olie als de geur verdwenen is.

Spuitbussen
De meeste spuitbussen tegen zowel
kruipende als vliegende insecten
bevatten permethrine, maar ook
dichloorvos en chloorpyrifos. Ook
bevatten ze dikwijls een pyrethrum of
een mengsel van pyrethrinen gewonnen uit chrysanten. Laat u niet misleiden door hun label ‘natuurlijk’ of ‘ecologisch product’.
Het mengsel bevat doorgaans ook
emulgatoren, harsen en andere producten. Spuit nooit op het object zelf,
maar op een wit blaadje papier om te
zien hoe het middel opdroogt en wat
er achterblijft.
Spuitbussen met een leegloopventiel
zijn alleen werkzaam in een ruimte of
kamer die voldoende afgesloten kan
worden. Uiteraard kan niemand in de
kamer blijven.
Vliegende insecten
Besproei de plaatsen waar vliegende
insecten – zoals klustervliegen –
samendrommen, met een insecticide
met permethrine. Ruim dode exemplaren meteen op, want ze trekken
andere insecten aan.
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4 insectenbeheersing door
een specialist
In bepaalde gevallen is hulp van specialisten onontbeerlijk, bijvoorbeeld om
het soort insect te determineren; dat
is immers bepalend voor de bestrijdingsmethode.
1. VLOEIBARE INSECTICIDEN EN
INJECTIEBEHANDELINGEN
De werking van insecticiden wordt
toegelicht in Hoofdstuk 3: Deel 5 Eigenhandig bestrijden – soms een
oplossing.
Kleine klopkever
Veel firma's bieden voor de bestrijding
van aantastingen in timmerwerk nog
heel vaak vloeibare insecticiden aan,
die rechtstreeks op het hout gesproeid
worden. Vandaar de term oppervlaktebestrijding. Ook de onbeschilderde
delen van grote portiekaltaren worden
dikwijls ingestreken met insecticide.
Voor geverniste of beschilderde oppervlakken of kunstvoorwerpen zijn
insecticiden absoluut af te raden. Ze
zullen weinig effect hebben omdat ze
alleen langs de gaatjes naar binnen
kunnen dringen. Erger is dat de verflagen beschadigd kunnen raken door de
solventen in de insecticidenoplossing
en dat het hout gaat zwellen, met
schade als gevolg.
Grote klopkever
De aangetaste houten delen instrijken
of besproeien met een insecticide
heeft een beperkt effect omdat:
 de volwassen insecten vaak bestaande uitvliegopeningen, scheu36
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ren en houtverbindingen gebruiken om uit het hout te kruipen;
 de bevruchte wijfjes opnieuw
langs bestaande openingen
naar binnen kruipen om hun
eitjes te leggen.
Bij een ernstige aantasting zal een
oppervlaktebehandeling alleen niet
volstaan. Bij een injectiebehandeling
dringt het insecticide dieper in het
hout. De balken worden geperforeerd,
waarna er injectiepluggen ingebracht
worden waarlangs het insecticide
onder druk ingespoten wordt. Langs
de bestaande vraatgangen kan het
middel zich iets verder verspreiden. Bij
gezond eikenhout verspreidt het zich
onvoldoende of raakt het hout slechts
plaatselijk verzadigd. Omdat de balken
mechanisch beschadigd worden door
de perforaties, mag er alleen zeer
plaatselijk geïnjecteerd worden, bijvoorbeeld nadat de aantasting met
detectiepapier zorgvuldig in kaart
gebracht werd.
Een oppervlaktebestrijding als aanvulling op een injectiebehandeling is
alleen aan te raden als het echt nodig
is. Ook de natuurlijke vijanden worden
immers gedood, die de populatie mee
helpen beperken en een biologisch
evenwicht in de hand kunnen werken.
Beschermde diersoorten zoals vleermuizen en uilen, blijven evenmin
gespaard. Neem de nodige voorzorgsmaatregelen!

Huisboktor
De wijfjes van de huisboktor gebruiken een lange legboor om de eitjes tot
diep in het hout te leggen. Een preventieve oppervlaktebestrijding heeft hier
dus weinig impact. Een curatieve wel,
omdat de larven dicht tegen het houtoppervlak leven. Injecteren is alleen
noodzakelijk bij zeer ernstig aangetaste onderdelen.
Firma’s willen het aangetaste hout
vaak wegsteken of afbijlen, om te controleren of het hout nog voldoende
draagsterkte heeft en om te vermijden
dat er bestrijdingsmiddel wordt
gespoten op zwaar aangetast, grotendeels verpoederd hout. Maar deze
praktijk staat momenteel ter discussie.
2. WARMTEBESTRIJDINGEN
Hete lucht
Een heteluchtbestrijding kan ook de
eitjes en de larven treffen. Hoe hoger
de temperatuur, hoe sneller er sterfte
optreedt. De meeste uitvoerders warmen het object geleidelijk op tot
48-55°C, houden die temperatuur 24
uur lang aan, en koelen het daarna
weer geleidelijk af. Sensoren in houten
blokken met dezelfde sectie als de
aangetaste objecten, helpen het
opwarmingsproces te controleren.
Ook het vochtgehalte moet de hele
tijd op peil gehouden worden, anders
kan er schade ontstaan aan de materialen. Dat kan door de voorwerpen
vacuüm te verpakken of door vocht
toe te voegen tijdens het verwarmen.
Dat blijkt voor veel uitvoerders een
probleem. Indien correct toegepast, is
deze methode geschikt om aantastingen in onbeschilderd en ongevernist

hout te bestrijden zoals balken van
een dakstructuur, maar niet voor voorwerpen met verlijmingen. Om warmteverlies te voorkomen, kan het nuttig
zijn om extra isolatie aan te brengen
en openingen dicht te maken.
Heteluchtbestrijding kan op verschillende manieren uitgevoerd worden.
Wij beperken ons tot de meest courante.
Mobiele heteluchtbestrijding
Mobiele heteluchtbestrijding is vooral
geschikt voor timmerwerk, constructiehout en molens. Met generatoren
op propaangas wordt ter plaatse
warme lucht geproduceerd die in een
ruimte of een tent wordt geblazen. Bij
de verbranding van het propaangas
ontstaat een enorme waterdampproductie die kan neerslaan of condenseren op koudere voorwerpen.
Ook kan er een verwarmingstoestel
buiten het gebouw geplaatst worden
waarbij, ofwel flexibele warmeluchtkanalen tot op de te behandelen plaats
geleid worden, ofwel warme vloeistof
getransporteerd wordt naar uitblaasopeningen in die ruimte.
Isoleer de ruimte extra en verkies een
warme periode voor deze methode: de
energiekosten kunnen immers hoog
oplopen!
Warmtekamer
Een warmtekamer is vooral geschikt
om aantastingen in kunstvoorwerpen
uit organisch materiaal te bestrijden.
De voorwerpen worden in een geïsoleerde ruimte geplaatst, waarin de
temperatuur langzaam wordt opgedreven en de relatieve vochtigheid
onder controle blijft. In het depot van
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het Openluchtmuseum van Bokrijk
worden onbeschilderde houten voorwerpen (zoals karren, kasten) op deze
manier behandeld tegen houtboorders. Er bestaan ook mobiele kamers
of containers, gemonteerd op een
vrachtwagen.
Microgolven en hogefrequentiegolven
Dergelijke methoden steunen op het
principe dat watermoleculen in zowel
hout als larven zo snel gaan bewegen
dat ze opwarmen. Omdat larven meer
vocht bevatten dan hout, warmen ze
meer op. Droog hout wordt minder
opgewarmd dan nat hout. Niet zozeer
de houttemperatuur is van belang,
wel de temperatuur van de larven,
maar die kan niet gemeten worden.
Het is uiteraard onmogelijk om alleen
de larven op te warmen.
Bestrijdingsmethoden met mobiele
toestellen worden meer en meer toegepast, en sinds kort zijn ze ook in
Vlaanderen commercieel beschikbaar.
De ongecontroleerde opwarming en
een gelijkmatige warmteverdeling blijven de grootste hinderpalen. De
warmte ontwikkelt zich zeer snel en
niet lineair. Uitvoerders beweren dat
de magnetrons stapsgewijs in te stellen zijn naar een steeds hoger vermogen. Tijdens de bestrijding zijn de
oppervlaktetemperaturen te controleren met een infraroodcamera, maar
eigenlijk zouden de temperaturen in
de kern gemeten moeten worden.
Net zoals bij de huishoudmagnetron
moeten metalen voorwerpen vermeden worden. Het is aanbevolen om
tegelijkertijd met meerdere magnetrons en zelfs met isolatiemateriaal te
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werken. Het snelle energietransport,
de korte bestrijdingsduur en de lokale
toepassing maken een bestrijding met
microgolven geschikt voor onbeschilderde balken, parket- of plankenvloeren of voor aangetast hout op onbereikbare plaatsen. Ze kan niet gebruikt
worden voor beschilderde objecten of
objecten waar verschillende materialen in verwerkt zijn.
Hopelijk ontgroeien deze methoden
snel het experimentele stadium en
kunnen ze een waardig alternatief bieden voor giftige begassing.
3. FUMIGATIEGASSEN
Niet-giftige bestrijdingen
De lucht die we inademen bestaat
voor 78 % uit stikstof (N2 ), voor 21 % uit
zuurstof (O2 ) en voor 1 % uit gassen
zoals argon en koolstofdioxide (CO2 ).
Wijzigingen in deze samenstelling
kunnen grote gevolgen hebben. Als
het zuurstofgehalte onder de 1 % daalt,
zullen zowel de eitjes en de larven als
de insecten afsterven. Hierbij worden
geen giftige gassen toegevoegd, wat
de risico's op schade voor mens, dier
en materialen beperkt.
Zuurstofarme methode (anoxie) of stikstofmethode (N2) voor grote objecten
De methode voor kleinere objecten
hebben we al toegelicht.
Bij grotere objecten – zoals beelden of
portiekaltaren – maken firma's of restaurateurs gebruik van grotere luchtbellen of tenten waarin de lucht zuurstofarm gemaakt wordt met separatoren die zuurstof en stikstof van elkaar
scheiden. Omdat de stikstofconcentratie steeds hoger dan 99 % moet zijn

Bestrijding van een monumentaal portiekaltaar met stikstof.
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en de bel nooit volledig luchtdicht is,
wordt de lucht in de bel voortdurend
gespoeld met droge stikstof. Door een
overdruk en ventielen blijft de zuurstofarme lucht in de bel of tent. Het
zuurstofgehalte, de luchtvochtigheid
en de temperatuur moeten permanent gecontroleerd worden. Zo nodig
wordt met bevochtigers gedistilleerd
water verneveld of stoom toegevoegd.
Ventilatoren voorkomen microklimaten in de bel. Stikstof is een goedkoop
en inert gas dat uiterst geschikt is om
kunstvoorwerpen te bestrijden.
Het succes is afhankelijk van de luchtdichtheid in de bel of tent en van de
bestrijdingsduur. Die bedraagt doorgaans 4 weken, maar kan verkort worden bij een hogere temperatuur en
een lagere relatieve vochtigheid. Ook
mag de bestrijding niet onderbroken
worden, wat al eens voorvalt wegens
de lichte geluidsoverlast.

Bij grote objecten kunnen muren of
vloeren vaak een van de wanden vormen van de tent. De aansluiting tussen de tent en de vloer of wand moet
echter goed luchtdicht zijn. Ook deze
methode vergt heel veel energie.
CO2 -bestrijding
Bij een bestrijding met CO2 moet de
concentratie in de omgevingslucht
groter zijn dan 60 %. Ze wordt vooral
toegepast in hersluitbare, luchtdichte
bellen waarin bijvoorbeeld museale
kunstvoorwerpen geplaatst worden.
De behandeltijd is onder andere
afhankelijk van de temperatuur en
bedraagt 3 tot 5 weken bij 20°C. De
voorwaarden voor de luchtdichtheid
van de bel zijn minder strikt zolang de
concentratie maar op 60 % blijft.
Omdat CO2 een droog gas is, moet er
vaak bevochtigd worden om scheuren
in houten voorwerpen te voorkomen.

Anoxiekit voor het bestrijden van insectenaantasting in kleinere voorwerpen.
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Giftige bestrijdingen
Er bestaan tal van gassen om zowel
voorwerpen in containers als hele
gebouwen te behandelen. Tot voor
kort was methylbromide een van de
meest courante, maar sinds 2005 is dit
gas verboden omdat het de ozonlaag
aantast. Intussen hebben enkele
Belgische firma’s een erkenning om te
werken met een vervanger, sulfurylfluoride (SF of Vikane©). Dit is een zeer
giftig gas dat goed in het hout dringt
en zowel larven en poppen als volwassen kevers doodt, maar niet de eitjes.
Om die te doden moet de dosering
verhogen of de blootstellingstijd verlengen.
SF mag alleen gebruikt worden in een
gasdicht afgesloten ruimte zoals een
container. Een probleem dus voor
monumentale gebouwen, omdat er
op historische zolders of kapruimten
met ongeïsoleerde dakvlakken steeds
een natuurlijke ventilatie heerst. Een
oplossing is het hele gebouw in te pakken in een gasdichte folie, of alle
ramen, deuren, ventilatiespleten en
andere openingen af te dichten met
een speciale tape of zelfs polyurethaanschuim dat wel moeilijk te verwijderen is.
In Nederland werd SF voor de bestrijding van rouwborden onlangs negatief geadviseerd omdat het veel materialen en pigmenten kan corroderen of
beschadigen.
4. INSECTICIDEN EN
DECONTAMINATIE
Erfgoed- en monumentenzorgers worden meer en meer geconfronteerd
met sporen van pesticiden uit het verleden. We kunnen er dus maar beter

behoedzaam mee omspringen om
onze nakomelingen een onplezierige
erfenis te besparen.
Vloeibare insecticiden: toegelaten of
verboden?
Monumentenwachters treffen op
inspecties regelmatig spuitbussen of
flessen met insecticiden aan die in
doe-het-zelfzaken te verkrijgen zijn. De
meeste zijn van recente oorsprong en
de werkzame stoffen worden volgens
de huidige kennis en wetgeving wel
als schadelijk beschouwd, maar ook
niet-professionelen kunnen ze gebruiken als ze de voorschriften naleven en
voorzorgsmaatregelen
nemen.
Dikwijls gaat het echter om oudere
insecticiden waarbij de verpakking
niet altijd de actieve bestanddelen
vermeldt. Er worden zelfs insecticiden
gevonden die niet meer toegelaten
zijn, zoals lindaan. Deze producten
horen uiteraard bij het klein gevaarlijk
afval.

Een bus met het extreem giftige lindaan.
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Sporen van vroegere insecticiden:
DDT, lindaan, PCP en arsenicum
Af en toe komen witte of doorzichtige
kristalletjes voor op houten oppervlakten zoals spanten of een bebording,
maar ook al eens in een kast. Ze zijn
goed te herkennen met een zaklamp
en door de dispersie van het licht.
Schakel een toxicoloog in om uit te
maken of het om giftige kristallen van
oude insecticiden gaat, die in de jaren
1950-1980 heel vaak gebruikt werden
op houten structuren. Vermijd elk contact met deze kristallen. Hang ook een
waarschuwing op als er sprake is van
contaminatie.
DDT kan aan het oppervlak uitkristalliseren, eerst als witte aanslag en bij
grote hoeveelheden als kristallen.
Lindaan en PCP zijn vluchtiger en kunnen in de ruimte verdampen zonder
uit te kristalliseren. Onderzoek toont
aan dat het bloed bij baby's, jongeren
en volwassenen nog steeds een
afbraakproduct van het bestrijdingsmiddel DDT bevat, ook al is dit al lang
verboden in de Westerse landen.

Witte kristallen op hout: mogelijke sporen van vroeger gebruik van DDT.
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Laat de kristallen altijd verwijderen
door een gespecialiseerde firma. Op
zolderverdiepingen met vaste houten
structuren, waar weinig mensen
komen, is het niet altijd noodzakelijk
om ze te verwijderen.
Niet te verwarren met:
 kleine kristallen aan de onderzijde
van een dakbedekking of bebording. In eerste instantie wordt dan
aan lood- of zinkoxiden gedacht
die kunnen ontstaan door condensatievocht, waardoor er metaaloxiden gevormd worden;
 zoutkristallen die vaak veel groter
zijn en vooral voorkomen op een
minerale ondergrond zoals baksteen, natuursteen en pleisterwerk;
 witte oppervlakteschimmels op
hout, maar die hebben een pluisof katoenachtig uitzicht.
Vooral etnografische en natuurhistorische collecties werden destijds vaak
behandeld met arseenverbindingen
om insectenvraat tegen te gaan. Veel
musea worden dus meer en meer
geconfronteerd met besmette kunstvoorwerpen en risico's voor het personeel.
Er zijn de laatste jaren tal van manieren uitgeprobeerd om kunstvoorwerpen te ontsmetten, door ze op te warmen en de dampen te filteren. Ook bij
een warmtebestrijding kunnen er dus
oude pesticiden vrijkomen of kristallen
ontstaan. Insectenwerende middelen
zoals naftaleen dat in mottenbollen
werd verwerkt, worden bijvoorbeeld
ook nog teruggevonden in filters in
depotkasten.

besluit
Insecten worden vaak als schadelijk of vervelend ervaren of als
ongedierte beschouwd dat bestreden moet worden. Het grote aanbod van insectendodende middelen in supermarkten is daar een
levend bewijs van. In deze brochure ligt de klemtoon uitgesproken
op maatregelen of ingrepen die de
schade van insecten aan ons cultureel erfgoed kunnen voorkomen of
beperken, zonder deze dodelijke
insecticiden te gebruiken.
Elk insect heeft enkele specifieke of
zelfs unieke kenmerken, in die
mate dat het doorheen de evolutie
zijn eigen nuttige rol lijkt te hebben verworven in een ecologie met
een natuurlijk evenwicht. Helaas,
insecten maken geen onderscheid
tussen voor de mens waardeloze
en waardevolle objecten.
Bovendien speelt de mens vaak
een cruciale rol bij een aantasting
door insecten, want meestal is die
een gevolg van onvoldoende
onderhoud en controle. Een lekkende dakgoot veroorzaakt schimmels die houtetende insecten aantrekken. Een lade met ongebruikt
textiel vormt een ideale woonplaats voor motten.
Erfgoedbeheerders kunnen een
belangrijke rol spelen bij de insectenbeheersing. Door waakzaam te
zijn, kunnen ze aantastingen voorkomen of in de kiem smoren. Ook
natuurlijke vijanden van houtetende insecten kunnen helpen om een
aantasting te controleren.

Kennis van het gedrag van de
insecten en hun vijanden is nodig
om goede maatregelen te treffen
en bij overlast een geschikte
bestrijdingsmethode te kiezen.
Ecologische methoden die veilig
zijn voor mens en milieu, genieten
de voorkeur. In het belang van latere generaties moeten we giftige
stoffen vermijden. Omdat ook
gebouwen en kunstvoorwerpen
niet belast of beschadigd mogen
worden, moeten we de voorkeur
geven aan een niet-giftige bestrijding, die trouwens niet altijd de
duurste oplossing is. En omdat een
geïntegreerde insectenbeheersing
bestrijding kan voorkomen, betekent ze voor de beheerder op termijn ook een kostenbesparing.

Plaatsing van detectiepapier op een trekbalk.
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